Blinde Baba Vanga voorspelde toekomst…
•

Door Suzanne Grijpink op 15 december 2015 om 11:19, in de categorie General.

De blinde Bulgaarse vrouw Baba Vanga was de afgelopen dagen wereldnieuws. Ze zou onder
meer de aanslagen van 11 september 2001, de tsunami in de Indische Oceaan van 2004, de
klimaatopwarming en de opkomst van de Islamitische Staat hebben voorspeld (bron
NineforNews).
Ze zei ook dat de opkomst van IS zou leiden tot een grote moslimoorlog, waarna in Europa
een kalifaat zou worden ingesteld met Rome als hoofdstad. Baba Vanga werd in 1911
geboren in Macedonië als Vangelia Pandeva Dimitrova. Na een grote storm, waarbij ze blind
was geworden (door bliksem), zou de vrouw haar eerste visioenen hebben gekregen. Ze kreeg
veel volgelingen en zelfs de Bulgaarse tsaar Boris III kwam bij haar op bezoek. Aangezien
Baba voor de Bulgaarse Communistische Partij ‘werkte’ wordt er ook wel gezegd dat ze haar
informatie kreeg van de geheime diensten om het vertrouwen van bepaalde politici te winnen.
Omdat ze zoveel voorspellingen deed werd Baba ook wel de ‘Nostradamus van de Balkan’
genoemd. De vrouw kreeg de visioenen naar eigen zeggen van ‘onzichtbare wezens’ die
informatie over de toekomst gaven.
De wezens zouden Baba hebben geïnformeerd over 9/11, de tsunami van 2004 en de
toekomstige Amerikaanse president Barack Obama. In 1989 zei ze dat de ‘Amerikaanse
broeders’ zouden worden aangevallen door ‘twee stalen vogels’. De vrouw deed ook een
aantal bizarre voorspellingen. Zo zei ze dat er voor 2016 een kernoorlog zou uitbreken, dat
aliens ons rond 2130 zullen helpen om onder water te leven en dat er in 3005 een oorlog op
Mars zal zijn. De laatste voorspelling van Baba, die in 1996 op 85-jarige leeftijd overleed aan
borstkanker, was dat een 10-jarig Frans meisje haar gave zou overerven.

Voorspellingen van Baba Vanga voor 2018
•

Door Suzanne Grijpink op 26 december 2017 om 10:19, in de categorie General.

Baba Vanga, die in 1996 op 85-jarige leeftijd overleed, claimde over bovennatuurlijke
vermogens te beschikken waardoor ze rampen en andere gebeurtenissen zag aankomen. De
waarzegster voorspelde dat China de Verenigde Staten in 2018 voorbijstreeft als supermacht.
Ze beweerde ook dat volgend jaar een nieuwe vorm van energie zal worden ontdekt op de
planeet Venus. In 1970 bedroeg het aandeel van China in de totale wereldeconomie slechts
4,1 procent. Dat aandeel steeg in 2015 naar 15,6 procent. Volgens zakenblad Forbes zal het
aandeel van de VS in de wereldeconomie (nu 16,7 procent) in 2025 dalen naar 14,9 procent.
Er liggen op dit moment geen plannen voor een missie naar Venus, wat betekent dat het
ontdekken van een nieuwe energievorm op die planeet waarschijnlijk uitgesloten is. De
Parker Solar Probe van NASA wordt komend jaar gelanceerd, maar gaat uiteindelijk niet
landen op Venus. Believers zeggen dat Baba Vanga de 9/11-aanslagen in 2001 heeft
voorspeld. Ze zei dat ‘twee stalen vogels’ de ‘Amerikaanse broeders’ zouden aanvallen. De
helderziende Baba zou ook de Brexit hebben voorspeld door te zeggen dat ‘Europa zoals we
dat kennen eind 2016 zal ophouden te bestaan’.

Wie is Baba Vanga?

Vooral op Russische website kan je veel informatie vinden over Baba Vanga. © kos

Baba Vanga heet eigenlijk Vangelia Pandeva Dimitrova en werd geboren in Strumica, een
dorp in het Ottomaanse rijk.
Ze zou een normaal leven geleid hebben tot haar 12de, wanneer ze tijdens een hevige storm sommige beweren dat het een tornado was - op mysterieuze wijze blind werd. Vanga werd de
lucht in gezogen en smakte op de grond. Enkele dagen later zou het meisje door haar familie
gevonden zijn. Vanga was gewond aan haar ogen, haar ouders hadden geen geld om haar te
laten verzorgen en dus werd ze blind.
De helderziende verklaart later dat ze haar eerste visioen kreeg tijdens de dagen dat ze
vermist was en zich toen ook realiseerde dat ze mensen kon genezen en de toekomst kon
voorspellen.
Ze werd uiteindelijk een veelgevraagde helderziende door voornamelijk rijke en machtige
staatshoofden, wetenschappers en historici. Later was ze een adviseur voor de leiders van
Bulgaarse Communistische Partij.
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"Moslims zullen Europa binnenvallen en het Europese continent zoals we het nu kennen zal
niet meer bestaan." Dat zijn de woorden van helderziende Baba Vanga. Het klinkt misschien
heel erg gek, maar voor je deze voorspelling weglacht, moet je weten dat de meesten van haar
voorspellingen zijn uitgekomen.
Maar liefst 85 procent van Baba Vanga's voorspellingen zijn namelijk tot hiertoe uitgekomen.
Zij stierf in 1996 op 85-jarige leeftijd .
Een groot deel van haar voorspellingen gingen over natuurrampen en global warming. Zo
voorspelde ze bijvoorbeeld al in 1950 - lang voor iemand ooit over het opwarmen van de
aarde gehoord had - dat de poolkappen zouden smelten en het niveau van de zeespiegel zou
stijgen. Vanga's aanhangers geloven dat haar levendige beschrijving van een "gigantische
golf" die een "uitgestrekte kuststrook en mensen en dorpen zou wegspoelen" de voorspelling
is van de tsunami uit 2004, één van de dodelijkste ooit. (Note Paul Wink: dit kan ook slaan op
de voorspellingen die op mijn site staan over ‘de voorspellingen van de derde wereldoorlog’,
waarin vele helderzienden spreken over een nog grotere en verwoestender golf rond 2022).
Maar het is haar voorspelling van een "Moslimoorlog" die aanhangers, samenzweerders en
Islamofoben bang maken. Baba Vanga waarschuwde, vanaf 2016, voor een "invasie van
moslimextremisten in Europa".
"Het begint allemaal in 2010, met de Arabische Lente", voorspelde Vanga. En de strijd speelt
zich daarna vooral af in Syrië waar "moslims chemische wapens zullen gebruiken tegen
Europeanen". Tot het uiteindelijk in 2043 uit zal monden "in een kalifaat met Rome als
epicentrum."

Bekendste voorspellingen die werkelijkheid werden:

De aanslagen op de Twin Towers in New york werden ook door de helderziende voorspeld.
Voorspeld in de jaren '50: Opwarming van de aarde en de tsunami van 2004.
Voorspeld in 1989: de aanslagen op de Twin Towers in New York City op 11-9-2001.
Barack Obama die president wordt: Vanga zou ook voorspeld hebben dat de 44ste president
van de Verenigde Staten een zwarte zou zijn. Daarbij zei ze ook dat hij de laatste
Amerikaanse president zou worden. Afwachten of dit werkelijkheid wordt.
Vanga's overige voorspellingen:
2010: Derde Wereldoorlog begint in november 2010 en eindigt oktober 2014. De oorlog
begint ‘normaal’ en vervolgens incidenteel nucleair, en daarna met chemische wapens.
2011: Als gevolg van de nucleaire fall-out op het noordelijke halfrond sterft daar alle leven.
Dan gaan de moslims (chemische) oorlog voeren tegen de overgebleven Europeanen die
aldaar proberen te overleven van de chemische vervuiling.
2014: De meeste mensen lijden aan huidkanker en andere huidziekten vanwege de chemische
oorlogvoering.
[Note Paul Wink: Deze drie voorspellingen zijn niet of nog niet uitgekomen. Misschien is de
oorlog voorkomen of niet goed gezien of de tijd is niet goed gezien zodat het later komt? In
het boek 2017 van Christina von Dreien hebben hoge engelen de oorlog in 2010 voorkomen!]
2016 – 2018 Moslims vallen Europa binnen. Het continent zoals we het nu kennen, zal
ophouden te bestaan. (Note Paul: dit gebeurt wel via alle asylanten die Europa overspoelen)
[Eén variant van deze voorspelling luidt: na een totale oorlog in het Midden-Oosten en in
Europa zal Europa (tijdelijk?) ontvolken.]
2018: China wordt de nieuwe (economische) wereldmacht. Engelse tekst luidt verder:
Developing countries in turn operated from exploiters.
2023: De as van de aarde zal haar stand licht wijzigen.
Voortdurend moslimextremisme met Syrië als epicentrum.
2025: Er zal bijna niemand meer in Europa wonen.
2028: De mens reist naar Venus in de hoop daar nieuwe energievoorraden te vinden.
Er wordt een nieuwe bron van energie gevonden (ontwikkeld). Waarschijnlijk een
gecontroleerde thermonucleare reactie. Het hongerprobleem lost zich op.
2033-2045: De poolkappen smelten en het zeeniveau zal stijgen. (Dit is eigenlijk al bezig).
2043: Europa zal nu een kalifaat zijn. Rome is de hoofdstad van dat kalifaat en de moslims
bepalen de wereldeconomie. De USA komen hier met een nieuw soort (klimaat)wapens
tegenop.

2046 –2088: Massale menselijke organenproductie: klonen wordt normaal.
2066: Amerika zal een klimaatsveranderingwapen inzetten [Scherpe afkoeling (instant
freezing)] in een poging om Rome te heroveren en het christendom terug in te voeren.
2076: Een nieuw soort communisme heerst weer in Europa en de rest van de wereld.
2084: De natuur wordt herboren, zij herstelt zich van oude vormen van ellende. (Niemand
weet precies wat ze daarmee bedoelde).
2088: Een nieuwe ziekte steekt de kop op. Men wordt in een paar uur oud. In 2097 is deze
ziekte te genezen
2100: Een door de mens gemaakte kunstzon zal de donkere kant van de planeet beschijnen.
(Dit is reeds deels werkelijkheid. Wetenschappers werken sinds 2008 aan een kunstzon die
wordt aangedreven door kernfusie). Mars wordt gekoloniseerd.
2111: Mensen worden levende robots.
2123: Oorlogen tussen kleine landen. Grote landen raken hierbij niet betrokken.
2125: In Hongarije ontvangt men signalen uit de ruimte en mensen zullen zich Baba Vanga
weer herinneren.
2130: De mens zal in kolonies onder water leven en buitenaardse wezens zullen ons
adviseren en er voor zorgen dat we onder water kunnen leven.
2154 – 2164: Dieren worden half mens.
2167: Een nieuwe religie komt op.
2170: Wereldwijde droogte.
2183: Een kolonie op Mars wordt een nucleaire natie en vraagt vanaf ca. 2170 de Aarde om
zelfstandigheid (zoals destijds de USA van Engeland).
2187: Twee grote vulkaanuitbarstingen zullen gestopt worden.
2195: De zeekolonies zijn geheel zelfvoorzienend m.b.t. energie en voeding.
2196: Volledige vermenging van Aziaten en Europeanen.
2201: De temperatuur op aarde zakt drastisch omdat de zon uitdooft. De thermonucleaire
reacties op de zon worden namelijk minder.
2221: In de zoektocht naar buitenaards leven ontdekt de mens iets heel angstaanjagends. Dat
nadert de aarde tot 2256.
2256: Vergeten ruimteschepen voor de aarde brengen een enge ziekte naar de aarde. Iets
verschrikkelijks nadert de aarde en komt er aan.

2262: Planeten zullen langzaam hun baan veranderen en Mars wordt bedreigd door een
komeet. Er zijn tijdreisstudies en experimenten met nieuw aliencontact.
2271: Fysieke wetten zijn wellicht nu voldoende te veranderen.
2273: Een mix van alle rassen is voltooid: de ‘mokkamens’ is ontstaan.
2279: Energie kan opgewekt worden uit het niets.
2288: Tijdreizen en nieuwe contacten met buitenaardsen.
2291: De zon koelt verder af. Er worden activiteiten ondernomen om de zon weer aan te
wakkeren.
2296: Enorme erupties op de zon. De zwaartekracht verandert. Ruimtestations en satellieten
storten neer.
2299. Beginnend met een boer staan er mensen in Frankrijk op tegen de Islam.
2302: Er worden nieuwe natuurwetten ontdekt. De mysteries van het heelal worden ontrafeld.
2304: Het mysterie van de maan wordt opgelost, in praktische zin.
2341: Iets vreselijks uit de ruimte nadert (weer, zie het jaar 2221) de aarde. De aarde wordt
onbewoonbaar(der) zodat voorbereiding aanvangt op planetaire emigratie!
2345 of 2354: Door een ongeval op een kunstzon zal er nog meer droogte op aarde zijn.
2371: Grote honger.
2378: Een nieuw en snelgroeiend ras ontstaat. De mensheid verspreidt zich tot ca. 3797 over
verre planeten.
2480: Twee door de mens gemaakte kunstzonnen botsen. Het is donker op aarde en de aarde
wordt steeds onbewoonbaarder zodat de planetaire emigratie bespoedigd wordt.
3005: Door een oorlog op Mars, zal de planeet van baan veranderen.
3010: Een komeet knalt op de maan. De aarde zal omringd worden door stenen en as. (Note
Hugo W.: Breekt de maan? Door toepassing van de nieuwe maankennis?)
3797: Het einde van de aarde is nabij, zij is totaal onbewoonbaar geworden. Maar de mens is
slim genoeg geweest om te verhuizen naar betere (planeet)oorden.
3803: Een nieuwe planeet wordt door weinig mensen bewoond. Er is minder contact tussen
de mensen. Het klimaat van de nieuwe planeet heeft dusdanig effect op het organisme van de
mens zodat het muteert.
3805: Er is oorlog tussen de mensen voor de hulpbronnen. Meer dan de halve populatie sterft.

3815: De oorlog is voorbij.
3854: De ontwikkeling van de civilisatie stopt. Mensen leven als beesten.
3871: Een nieuwe religie zal komen om de mens te verheffen.
3874: Een nieuwe profeet krijgt de steun vanuit alle lagen van de bevolking en sticht een
nieuwe Kerk.
3878: Samen met de Kerk nieuwe mensen vergeten wetenschappen te weerhouden, te
beteugelen. (Engelse tekst: Along with the Church to retrain new people forgotten sciences.)
4302: Nieuwe steden ontstaan. De nieuwe Kerk moedigt de ontwikkeling van nieuwe
technologie en wetenschap aan.
4302: Ontwikkeling van wetenschap zet door. Wetenschappers ontdekken het gedrag in alle
ziektes van organismen .
4304: Wetenschappers ontdekken hoe alle ziektes te overwinnen zijn.
4308: Dankzij mutaties op mensen kunnen eindelijk de hersenen meer dan 34% gebruikt
worden. Men verliest het vermogen van bewustzijn wat nu slecht of goed is. Het totale
Kwaad staat nu tegenover het totale Goed.
4509: Men leert God kennen omdat de mens eindelijk zulk een ontwikkelingsniveau bereikt
heeft dat hij met God kan communiceren
4599: De mens wordt onsterfelijk.
4674: De ontwikkeling van de beschaving heeft zijn top bereikt. Het aantal mensen dat op
andere planeten leeft is ongeveer 340 miljard. Assimilatie met aliens begint.
5076: Een begrensd universum. In elkaar? Niemand weet het.
5078: Met maar een goedkeuring van 60% van de bevolking besluit men de grenzen van het
universum te verlaten.
5079: Het universum eindigt!

Baba Vanga wiki
Project Gutenberg: Baba Vanga
World Heritage Encyclopedia: Baba Vanga
Baba-Vanga.com (All about Baba Vanga)
The Great Encyclopedia of Vanga
Baba Vanga – Prophecies of the Bulgarian Prophet

Zie tevens op mijn site www.spiritueelastroloog.nl onder voorspellingen derde wereldoorlog
(vanaf pagina 45) meer voorspellingen van Baba Vanga in het Duits. Paul Wink

